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Zbliża się suwerenność na poziomie
mentalnym i kulturowym.
Czasy pedagogiki wstydu odchodzą właśnie
do przeszłości. Miejmy nadzieję, że
bezpowrotnie – napisał prezes PiS Jarosław
Kaczyński w liście do uczestników II
Ogólnopolskiego Forum Samorządów. Jak
przypomniał, w tym roku przypada również
setna rocznica przyznania Polkom praw
wyborczych. Można powiedzieć, że Polki
otrzymały pełnię praw wyborczych wraz z
narodzinami Polski odrodzonej, a więc te
prawa przyszły wraz z wolnością naszej
ojczyzny. Były jednym z pierwszych owoców
tej wywalczonej wolności – wskazał Jarosław
Kaczyński. Lider PiS ocenił, że fakt ten „nie
przeszkadza propagatorom pedagogiki
wstydu mówić, że kobiety na ziemiach
polskich uzyskały te prawa dopiero w 1918
roku”. Kaczyński: Czasy pedagogiki wstydu
odchodzą właśnie do przeszłości
Morawiecki: Każde poważne państwo musi
dbać o swoją reputację i prawdę historyczną
Każde poważne państwo musi dbać o swoją
historię, dbać o swoją reputację i o prawdę
historyczną; polska historia, która powinna być
królową pamięci świata, stała się w ostatnich 25
latach wygodnym chłopcem do bicia .
Morawiecki do izraelskich dziennikarzy:
Żaden Żyd nie przetrwałby bez pomocy
polskich rodzin
Nie chodzi mi o licytację na liczbę ofiar
między Polakami a Żydami. Jest to sytuacja na
tyle delikatna... Powiem tylko, że nie ma
polskiej rodziny, która nie straciłaby bliskich w
czasie II wojny światowej powiedział premier.
Do jakich mrocznych czeluści piekła sięgnie
coraz bardziej antypolska opozycja?
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Janusz Szewczak: To przecież nie kto inny
jak jeden z najwyższych urzędników
państwowych w Polsce, RPO Adam Bodnar,
oskarżył publicznie naród polski o udział w
zbrodni Holocaustu, za co nie poniósł żadnych
konsekwencji. Do jakich więc jeszcze
mrocznych czeluści piekła sięgną antyrządowa i
coraz bardziej antypolska opozycja i sprzyjające
jej media, w Polsce przecież głównie
zagraniczne, by szkalować Polaków i zaszkodzić
Polsce. Jakich mrocznych szatanów wezwą
jeszcze na pomoc, by maltretować naszą
Ojczyznę, by plugawić naszą historię i obrażać
naród, który wielokrotnie w historii dawał
dowody zarówno tolerancji, jak i bohaterstwa.
Nie da się wiecznie przepraszać, zwłaszcza za
niepopełnione zbrodnie i niezasłużone winy, nie
da się ludziom złej woli wytłumaczyć, że
Chopin i Kopernik to jednak Polacy, a
bohaterów ci u nas na kopy. Nie da się każdej
nowej ustawy w polskim Sejmie konsultować z
Ambasadą Izraela czy Niemiec, jak to niezwykle
trafnie zauważył wiceminister Patryk Jaki. Wiele
anty-polskich hien woli przesłanie kłamcy i
manipulatora Jana Tomasza Grossa niż
świadectwa prawdy Jana Karskiego, Witolda
Pileckiego czy nawet Ireny Sendlerowej. Skoro
nawet za grudniowy pucz nikt z
totalno-katastrofalnej opozycji nie poniósł
żadnej odpowiedzialności, to czy uda się nam
wygrać z prawdziwą inwazją kłamstwa, zła i
nieuprawnionych roszczeń, nie mówiąc już o
demonach przeszłości.
Środowiska Żydowskie naciskają ws.
reprywatyzacji. Chcą poprawek wartych
nawet bilion zł
Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia
Żydowskiego chce zmian w sprawie polskiej
ustawy reprywatyzacyjnej. Żydzi oczekują, że
pozwoli im to odzyskać utracony w czasie
wojny majątek. Chodzi o zwroty w naturze, ale
też rekompensaty za utracone dom czy lasy.
UE: Źródła dyplomatyczne: jest
potwierdzenie - w lutym posiedzenie ws.
Polski
Bułgarska prezydencja potwierdziła w planie
na lutowe posiedzenie unijnych ministrów ds.
europejskich, że będzie w nim punkt o Polsce w
kontekście uruchomienia przez Komisję
Europejską art. 7 traktatu o UE – dowiedziała się
PAP ze źródeł dyplomatycznych.
Szereg spotkań Czaputowicza w Brukseli.
Szef polskiego MSZ spotka się m.in. z
Timmermansem, Mogherini i Bieńkowską.To
ciąg dalszy ofensywy dyplomatycznej polskiego
rządu.
Fitch: Napięte relacje między Polską a UE
bez wpływu na inwestycje
Napięte relacje między Polską a UE nie miały
w 2017 r. wpływu na inwestycje –powiedział na
spotkaniu z dziennikarzami Arnaud Louis,
główny analityk Fitch na Polskę.
W ciągu 20 miesięcy rozpocznie się budowa
10 tys. mieszkań w programie Mieszkanie
plus
W ciągu 20 miesięcy rozpocznie się budowa
10 tys. mieszkań w programie Mieszkanie plus zaplanowała we wtorek Rada Mieszkalnictwa.
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (6.)
Duda podpisał ustawę. To dobrze. Ale
skierował kluczowe paragrafy do Trybunału
Konstytucyjnego. To niedobrze. Ale w sumie
lepiej niż gorzej.
Przy okazji, taka na przykład ambasador Izraela,
powiedziała że skierowanie do TK daje czas na
pewne ustalenia. Co oznacza, że można zapewne
coś wynegocjować - ergo - werdykty Trybunału
są nie obiektywne, a koniunkturalne. Już za tą
supozycję powinna być przywołana do pionu...
Inni też tak uważają, w tym cała nasza pożal się
Boże, opozycja. Co jest zabawne w rzeczy
samej.
PO postanowiła napisać swoją ustawę o IPN.
Nie mam zielonego pojęcia po co i kto to u nich
mógłby napisać, Szczerba z Neumannem?
Odpowiedź jest jedna. Zapowiedzieli, że napiszą
nie po to by napisać, ale po to by podłączyć się
do tych z zagranicy... Taka to konfederacja.
Międzynarodowa zadyma na temat Holocaustu
zatacza szerokie kręgi i o dziwo - po przesileniu
- jest dla nas coraz bardziej korzystna. Ku
mojemu zdziwieniu, wychodzi na to że prawda
się obroni? Jestem zaskoczony...
Tymczasem w europarlamencie odwołano z
funkcji wiceprzewodniczącego Czarneckiego.
Wcale mi go nie żal, nawet tą zadymę próbuje
wykorzystać dla swoich celów. Okazało się, że
za utajnieniem głosowania byli europosłowie
PO. Dlaczego? Żeby nie było widać jak
głosowali. Chytruski. A początkowo to posłowie
PIS chcieli utajnienia, ze względów - ich
zdaniem - taktycznych...
W Orlenie wojna jednodniowa. Wymieniono
cały zarząd i wielu dyrektorów. Mam pewność,
że niedługo przeczytamy o większych zyskach
firmy i o kilku postępowaniach
prokuratorskich...
Podobnie w PGZ. Całe zbrojenia do naprawy.
Sam jestem ciekaw, czy to tylko wymiana
swoich na swojszych, czy jest coś na rzeczy...
Jakiś działacz PO ogłosił, że jak PIS zbuduje
pomnik ofiar spod Smoleńska, to oni jak dojdą
do władzy, to pomnik ten zburzą. To już podlega
nie pod ABW, ale pod psychiatrę...
Minister Czaputowicz spotkał się z chętnym
ambasadorem Rosji. Po tym jak powiedział, że
nie widzi podstaw by Ruskie przetrzymywali
wrak samolotu oraz po tym jak wyraził
gotowość do odblokowania dwustronnych
kontaktów w wybranych obszarach,
podkreślając potrzebę modyfikacji języka i
rezygnacji z negatywnej narracji ruski
ambasador mu odpowiedział: nie widzimy u
naszych polskich partnerów gotowości do
normalizacji relacji z Rosją. Partner się znalazł...
Ruski inaczej rozumie dyplomację, która - nie
oszukujmy się - w dzisiejszych czasach nadal
jest dziewiętnastowieczna, czyli zbędna...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/79485

Epitafium dla liberała. Kiedy wyborcy kpią z
jakiejś partii, to jej koniec jest bliski
Śmieszny polityk to przegrany polityk. Ta
reguła, od której nie ma wyjątków, dotyczy też
całych stronnictw politycznych. Kiedy wyborcy
nieustannie kpią z jakiejś partii, oznacza to, iż jej
koniec jest
bliski.
Rozliczenia z fiskusem na nowych zasadach.
Wiele zmian korzystnych dla podatników
Do ponad 85 tys. wzrósł w tym roku limit
50-proc. kosztów uzyskania przychodów, czyli
kosztów autorskich, które można odpisać od
podstawy opodatkowania. Na nowych
przepisach podatkowych w tym roku skorzystają
również m.in. pracownicy uzyskujący różnego
rodzaju zapomogi.
Świat bogacił się, Polska została w tyle. PiS
poprawił statystyki
Najnowszy raport Banku Światowego
pokazuje, że za czasów rządów Donalda Tuska
spadliśmy z 46. na 48. miejsce w rankingu
bogactwa. Wyprzedziły nas kraje, które nie
należą do najbogatszych i miejsce za nimi nie
powinno nas cieszyć. Za PiS majątek Polaków
rósł w szybszym tempie, ale dopiero w ubiegłym
roku.
GUS podał najnowsze dane o
wynagrodzeniach. Wzrosły o 7 proc.
Według danych dotyczących ostatniego
kwartału 2017 roku, średnie wynagrodzenie
wzrosło o 7,1 proc. Przeciętne wynagrodzenie w
IV kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł, co
oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 7,1 proc. podał Główny Urząd Statystyczny.
GUS: średnia krajowa pod koniec 2017 r.
wyniosła 4516,69 zł
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w
2017 roku w stosunku do 2016 roku wyniósł 3,4
proc. - poinformował Główny Urząd
Statystyczny. W 2016 roku w stosunku do 2015
r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,2 proc.
Jak wzrosną emerytury? Rafalska spodziewa
się dobrych informacji
Przecięta emerytura może wzrosnąć o około
60 zł, a renta o czterdzieści kilka złotych zapowiada minister rodziny Elżbieta Rafalska.
Waloryzacja może kosztować państwo nawet 5,8
mld zł.
Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję ws.
stóp procentowych
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy
procentowe bez zmian -podał Narodowy Bank
Polski po zakończonym w komunikacie po
dwudniowym posiedzeniu RPP.
Polacy zaoszczędzili 22 mld zł na niskich
stopach
Od trzech lata stopy procentowe NBP są na
rekordowo niskim poziomie, a to oznacza też
niskie ceny kredytu. Na samych kredytach
mieszkaniowych Polacy zaoszczędzili 22 mld zł
– wynika z wyliczeń Open Finance. Eldorado
kiedyś się jednak skończy – przestrzegają
analitycy.
Gospodarka się rozpędza. KE podnosi
prognozy wzrostu PKB dla Polski
Ekonomiści Komisji Europejskiej
podwyższyli prognozę dynamiki polskiego PKB
w 2018 r. do 4,2 proc. z 3,8 proc., a w 2019 r. do
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3,6 proc. z 3,4 proc.wcześniej. Ich zdaniem,
inflacja bazowa osiągnie cel NBP w połowie
2019 r.
Liderzy zrównoważonego rozwoju
Norwegia, Islandia i Luksemburg wśród
krajów rozwiniętych oraz Litwa, Węgry,
Azerbejdżan, Łotwa i Polska wśród krajów
rozwijających się to światowi liderzy
zrównoważonego rozwoju gospodarczego .
KE zatwierdziła przepisy dotyczące rynku
mocy w Polsce
Komisja Europejska (KE) zatwierdziła
mechanizmy zdolności wytwórczych W Polsce,
podała KE. Komisja zatwierdziła również
mechanizmy w Belgii, Francji, Niemczech,
Grecji i we Włoszech, a zdaniem Komisji
przyczynią się one
Przy pełnym wdrożeniu JPK wzrost wpływów
z VAT w 2018 będzie nieco niższy niż rok
temu
Przy pełnym wdrożeniu JPK w 2018 r.,
wzrost wpływów z VAT w bieżącym roku
będzie nieco niższy niż w 2017 r. - powiedział w
środę na konferencji prasowej Leszek Skiba,
wiceminister finansów.
Polska ma być liderem na Bałtyku. Rząd
zapowiada stoczniowo-portową ofensywę za
100 mld
Mamy duże wybrzeże i wszystkie warunki do
tego, żeby być krajem tranzytowym. Jak
przekonują rządzący trzeba tylko wykorzystać tę
szansę przez odpowiednie inwestycje. Rządzący
zapowiadają m.in. walkę o klientów niemieckich
portów.
Zmiany w PKN Orlen.Spółka ma nowego
prezesa zarządu
Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała z
zarządu spółki prezesa Wojciecha Jasińskiego,
wiceprezesa Mirosława Kochalskiego oraz
Marię Sosnowską, jako członka zarządu.
Nowe Miasto: S. Karczewski i B. Szydło
otworzyli specjalistyczne pracownie szpitalne
Wicepremier Beata Szydło i marszałek
Senatu Stanisław Karczewski otworzyli w
poniedziałek w szpitalu powiatowym w Nowym
Mieście n. Pilicą pracownie USG, endoskopową
oraz rentgenowską.
Poczta Polska otworzy w tym roku 105
nowych placówek
W tym roku Poczta Polska zamierza
uruchomić 105 nowych placówek, pierwszą z
nich w poniedziałek otworzono w Rymanowie
Zdroju na Podkarpaciu. Placówkę pocztową w
tej miejscowości zlikwidowano w 2013 r.
Wiceszef MSWiA: W kraju wybudowane
zostaną 43 nowe posterunki policji
Do 2020 r., w ramach rządowego programu
modernizacji policji, powstaną w kraju 43 nowe
posterunki - poinformował w poniedziałek w
Białymstoku wiceszef MSWiA Jarosław
Zieliński. Sześć z nich ma powstać w
Podlaskiem.
Wiceminister finansów: konieczna jest
reforma prawa podatkowego w Polsce
Paweł Gruza: Uszczelnianie VAT jest już na
ostatnim etapie i teraz czas uprościć przepisy. W
przypadku podatków dochodowych

prawdopodobnie konieczne będzie napisanie
prawa od nowa.
Będą zmiany m.in. w PIT i CIT. Rząd przyjął
projekty nowelizacji ustaw podatkowych
Zmiany w spadkach i darowiznach, zwolnienia
podatkowe w kredytach mieszkaniowych,
zwolnienie z podatku wygranych w grach
hazardowych, poszerzenie ulgi podatkowej dla
twórców oraz zwolnienie z podatku dla m.in.
świadków koronnych. Rząd zmienia prawo
podatkowe.
Mieszkanie+. W 20 miesięcy rozpocznie się
budowa 10 tysięcy lokali
Rada Mieszkalnictwa rozpisała plan budowy
w ramach rządowego programu Mieszkanie+.
Średnio każdego miesiąca ruszać ma budowa
500 mieszkań.
MRPiPS: Kolejny nabór wniosków na
program „Opieka 75 plus”
Będzie kolejny nabór wniosków na
dofinansowanie usług opiekuńczych z programu
"Opieka 75 plus" - zapowiedziała wiceminister
rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta
Bojanowska.
Program "Maluch" działa. Pozytywnie
wpływa na aktywność zawodową rodziców
Program "Maluch" pozytywnie wpływa na
aktywność zawodową rodziców i opiekunów
małych dzieci przyczyniając się do istotnego
zwiększenia liczby miejsc opieki dla
najmłodszych. Wciąż jednak zbyt mało gmin
angażuje się.
MZ: w ciągu trzech lat wyceniono 500
świadczeń zdrowotnych
W ciągu trzech ostatnich lat wyceniono
ponad 500 świadczeń zdrowotnych
-poinformował w środę w Sejmie wiceminister
zdrowia Zbigniew Król. Poinformował, że
AOTMiT pracuje m.in. nad wyceną świadczeń
pediatrycznych, onkologicznych i leczenia ran
przewlekłych.
Morawiecki o porozumieniu z rezydentami:
"Do tanga trzeba dwojga"
Do tanga trzeba dwojga - dziś ważny krok
porozumienia dla dobra pacjenta został
poczyniony - mówił w czwartek premier
Mateusz Morawiecki .Po długich i ciężkich
rozmowach udało się nam wypracować
kompromis -poinformował PAP w czwartek
minister zdrowia Łukasz Szumowski na
wspólnej konferencji z przedstawicielami
Porozumienia Rezydentów OZZL
B. Szydło: Największe wyzwanie w 2018 r. –
musimy wspólnie myśleć o przyszłości
ojczyzny
Musimy wspólnie myśleć o przyszłości
naszej ojczyzny; każdy polityk powinien
powziąć refleksję, że to jest ten moment, w
którym musimy się jednoczyć; pokazać, że
przedkładamy sprawy Polski, ponad
indywidualne potrzeby.To największe wyzwanie
w 2018 r. - oceniła wicepremier Beata Szydło.
MRPiPS: ponad 1,13 mln zł dofinansowania
na przeciwdziałanie wykluczeniu
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79484

Gdzie się podziała „polska nadwyżka“?
Różne kanalie, w tym polskojęzyczne,
wymyśliły obraz okupowanej przez Niemców
Polski jako szczególnego obszaru. W tle tkwi
milczące założenie, że na wszystkich zajętych
przez Nazistów (III Rzeszę) terenach pracował
"normalny", nazistowski aparat mordujący
Żydów. Ziemie dawnego państwa polskiego
miały jakoby być żyzną glebą do
prześladowania i zabijania Żydow. Jedna
polskojęzyczna hiena robiąca za profesora
historii podała liczbę 200 000 Żydów zabitych
przez Polaków.W ten to sposób odsetek
miejscowych Żydów, którzy stracili życie
powinien przewyższać wszystkie inne kraje.
Sprawa staje się jeszcze bardziej oczywista
jeżeli dodać i tę okoliczność, że to właśnie na
terenach okupowanej przez Niemców Polski
założono 6 największych obozów zagłady, w
których zabito kilka miliónow Żydow. Oto ich
lista wraz z podanymi w nawiasach liczbami
żydowskich ofiar: Auschwitz (2 mln.),
Majdanek (1.38 mln.), Treblinka (800 000),
Bełżec (600 000), Chełmno (340 000) i Sobibór
(250 000). W sumie 4.37 mln. Żydów. Tak więc
nieprzyjazna dla Żydów gleba plus
śmiercionośne obozy, zabijające na skalę
przemysłową, musiały znaleźć odbicie w
proporcjach Żydów wyróżnionych według
kryterium pochodzenia. Los Żydów z Polski
musiał być najpaskudniejszy.
Tymczasem liczby nie za bardzo chcą
potwierdzać obraz wymyślony przez
Polakożerców. Jak się okazuje, życie straciło
90% z 3.3 mln. Żydów mieszkających w
Polsce. Jednakże, tyleż samo, czyli 90%
populacj żydowskiej krajów bałtyckich zostało
przez Niemców zamordowanych. Także
populacja Żydów zamieszkałych na terenach
Niemiec i Austrii zniknęła z powierzchni ziemi
w tych samych proporcjach, czyli 90%. Jakże to
tak? Bez udzialu Polaków-Żydozerców?
Jedna polskojęzyczna kanalia osiągnęła szczyt
absurdu ogłaszając światu, że Polacy zabili
więcej Żydów niż Niemcy. Skąd ta hiena wzięła
dane? Może opierała się na dowodach w stylu
Bartoszewskiego? Tenże twierdził, że Żydzi
bardziej się bali polskich sąsiadów niż
Niemców. Dziś czytam, że jeszcze inny osobnik
woła "giewałt" - Żydzi w czasie okupacji
uciekali przed Polakami chroniąc się w obozach
koncentracyjnych. Czy absurd ma jakieś granice
w łepetynkach tych mend?
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79469
Igrzyska Olimpijskie, czyli iluzja
Obejrzałam właśnie ceremonię otwarcia
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang
[w Korei Południowej]. Sama uroczystość
bardzo mi się podobała. Miała perfekcyjną
oprawę artystyczną, z jednaj strony pokazującą
elementy tradycyjnej koreańskiej mitologii, a z
drugiej otwierającą okna w przyszłość. Nowym
pomysłem były obrazy świetlne tworzone nad
stadionem przy pomocy dronów. Wszystko
było starannie dopracowane i miło było na to
patrzeć.
Ciągle padały uroczyste słowa o pokoju. Im
więcej ich było, tym bardziej narastało we mnie
wrażenie, ze oto jestem świadkiem budowania
iluzji. Pięknej - ale nieprawdziwej. Na
przykład: Zachwycano się tym, że reprezentacje
Korei Północnej i Korei Południowej wystąpiły
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na tej uroczystości wspólnie pod jedną flagą
przedstawiającą Półwysep Koreański. To
bardzo ładnie, ale nieco wcześniej w stolicy
Korei Północnej odbyła się defilada wojskowa,
podczas której pokazano rakiety balistyczne.
To nie wyglądało zbyt pokojowo.
Na potrzeby Igrzysk tworzy się sztuczny,
izolowany świat. Tzw, wioski olimpijskiej
pilnują setki, a nawet tysiące uzbrojonych po
zęby służb. Grypa żołądkowa spowodowała, że
1200 agentów ochrony trzeba było poddać
kwarantannie. Zastąpiło ich ok. 900 żołnierzy.
Przemarsz ekip sportowców z 92 krajów może
tworzyć wrażenie swobodnego bratania się
narodów. W rzeczywistości na całym świecie
buduje sie wciąż nowa mury, bariery i płoty..
Same igrzyska mogą służyć za "przykrywki"
dla działań wojennych. Podczas letnich igrzysk
w Pekinie w 2008 r. wybuchła wojna Rosji z
Gruzją, a zaraz po zimowych igrzyskach w
Soczi w 2014 r. Putin zaatakował Ukrainę. Na
koniec warto wspomnieć o machlojkach w
samym sporcie - od skandali dopingowych do
afer korupcyjnych. Piękna idea olimpijska
pozostaje na papierze.
„elig“
http://www.blogmedia24.pl/node/79474
Rarańcza 1918
Sto lat temu, 15 lutego 1918, Druga Brygada
Legionów stoczyła swoją drugą bitwę pod
Rarańczą (pierwsza miała miejsce 17 czerwca
1915), ostatnią bitwę pod znakiem legionowym.
W lipcu 1917, po odmówieniu przysięgi na
dochowanie sojuszu z Niemcami i Austrią,
Legiony Polskie zostały rozformowane, a
większość legionistów, z Piłsudskim na czele,
została uwięziona lub internowana. Jedynie II
Brygada złożyła przysięgę i została ponownie
wysłana na Bukowinę, obecnie jako Polski
Korpus Posiłkowy. Ta ostatnia formacja
legionowa uważała się za część Wojska
Polskiego i nosiła ten sam mundur i odznaki, co
Polska Siła Zbrojna, czyli Wojsko Polskie
tworzone pod okupacją niemiecką w Królestwie
Polskim. Brygada została rozmieszczona w
Mamajowcach i Łużanach, na zachód od
Czerniowiec.
Linia frontu na pograniczu
bukowińsko-besarabskim pokrywała się z
granicą austriacko-rosyjską z 1914 roku i była
obecnie obsadzona jedynie przez wojsko
austriackie, ponieważ Rosjanie od roku (od
rewolucji marcowej 1917) rozchodzili się do
domu. Od 24 stycznia 1918 leżąca po drugiej
stronie frontu Mołdawia była niezależna, a na jej
terenie już od 8 stycznia przebywały wojska
rumuńskie.
9 lutego 1918 roku państwa centralne
podpisały w Brześciu Litewskim traktat
pokojowy z Ukrainą (niepodległą od 25
stycznia), w którym oddawały jej Ziemię
Chełmską (m.in. powiaty Chełm, Zamość,
Tomaszów i Hrubieszów oraz część Podlasia).
Te ziemie były częścią Królestwa Polskiego od
czasu jego ustanowienia w 1815 roku, od 5
listopada 1916 roku formalnie niepodległego,
sojusznika Niemiec i Austrii. Oderwanie tej
istotnej części Królestwa było ostatnią kroplą,
która dopełniła czary goryczy legionistów.
Praktycznie Chełmszczyzna była pod okupacją
austriacką i nigdy nie została Ukrainie
przekazana.
Jednak w lutym 1918 roku wiadomość o tej
zdradzie „sojuszników” wywołała dramatyczną

reakcję w Brygadzie. Legioniści postanowili
przejść linię frontu i połączyć się z I, II lub III
Korpusem Wojska Polskiego formowanego na
terenie byłej Rosji (Białoruś, Ukraina,
Mołdawia). Dowódca II Brygady, płk. Józef
Haller zaakceptował plan. Dowódca Polskiego
Korpusu Posiłkowego, gen. Zygmunt Zieliński
zdecydował pozostać w służbie austriackiej i
został aresztowany przez kapitana Góreckiego,
żeby Austriacy nie mogli mu zarzucić
współpracy z „buntownikami”. 15 lutego
Brygada pod pozorem manewrów
wymaszerowała z miejsc zakwaterowania i szła
w kierunku Rarańczy. Zastępujące jej drogę
oddziały austro-węgierskie po krótkiej walce
zostały rozbite i Brygada przeszła okopy pod
Rokitną, pamiętną z szarży 2 szwadronu w
czerwcu 1915. Poległo 16 legionistów, straty
austriackie były dużo większe, w tym 3 oficerów
zastrzelonych przez mjr. Łukoskiego, por.
Spiechowicza i ppor. Mierzwińskiego.
Hallerowi udało się przeprowadzić około 2000
żołnierzy piechoty, czyli około połowy stanu.
Całe tabory, artyleria, kawaleria, oddziały
tyłowe zostały odcięte. Ich żołnierze zostali
uwięzieni przez Austriaków i oskarżeni o zdradę
w procesach, które ciągnęły się potem aż do
października 1918, do rozpadu monarchii
austro-węgierskiej.
Skierowano się na Chocim i po przejściu
Dniestru wkroczono na teren Ukrainy, gdzie
panował całkowity chaos, ale nie było tam
miejsca dla polskiej armii „eksterytorialnej”.
Teren był w większości opanowany przez
rosyjskie bandy bolszewickie. Zmieniono więc
kierunek i skierowano się na południe, do
Mołdawii, gdzie był formowany II Korpus
Polski. Po trzech tygodniach, 6 marca, Brygada
doszła do jego kwater w rejonie Sorok nad
Dniestrem. W międzyczasie, 27 lutego,
Niemcy i Austriacy weszli na teren zachodniej
Ukrainy. 9 kwietnia Mołdawia zjednoczyła się
ostatecznie z Rumunią, która militarnie
podlegała w tym czasie Niemcom. Haller objął
dowództwo II Korpusu i poprowadził go do
wschodniej Ukrainy, aby uniknąć zbrojnej
konfrontacji z Niemcami lub Austrią, co
ostatecznie się nie udało i Korpus został rozbity
przez Niemców w maju pod Kaniowem.
Piotr Jakubiak
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79455
Niedocenieni współsprawcy Holokaustu
Nadmierne, wręcz chorobliwe zainteresowanie
Żydow zachowaniem Polaków w czasie II wojny
światowej skłania by upomnieć się o zasługi
innych narodów. Nie można ich krzywdzić,
pamięć o nich powinna być wiecznie żywa.
W "Historii Żydów" Paula Johnsona
(Wydawnictwo Platan, Krakow 1993) nie
znajdujemy wzmianek o niewłaściwym
zachowaniu Polaków wobec Żydow w czasie
okupacji niemieckiej. Na stronach 532-536
Johnson wymienia kilka narodów bardziej
zaciekłych od Niemców w prześladowaniach i
likwidacji Żydów. O innych pisze tak: "W
innych państwach Europy SS raczej nie uzyskała
żadnej współpracy ze strony miejscowej
ludności", co objelo też i Polaków.
Ze względu na wagę sprawy a jednocześnie jej
delikatność, poslużę się cytatami. Johnson
zaczyna od Austriaków: "Postawa Austriaków
była jeszcze gorsza niż zachowanie Niemców.
Austriacy odegrali w Holocauscie rolę zupełnie
nieproporcjonalną do swej
liczebności...Antysemityzm austriacki był

znacznie bardziej nasycony emocjami niż
antysemityzm Niemców". Przytacza nazwiska:
Hitlera, Eichmanna, Kaltenbrunnera i innych.
Całość uzupełnia nadreprentacją Austriaków w
oddziałach likwidujących Żydów.
Autor książki wyróżnił także tak bardzo dziś
zapomnianych Rumunów: 'Nie lepsi byli
Rumuni, pod pewnymi względami można nawet
uważać ich za bardziej okrutnych. Przed wojną
w Rumunii było 757 tysięcy żydow. Traktowano
ich tutaj chyba najgorzej na całym świecie. Rząd
rumuński wiernie naśladował antyżydowską
politykę Hitlera, jednak z daleko mniejszymi
umiejętnościami organizacyjnymi, za to z
jeszcze większą nienawiścią...W Besarabii zabili
oni 200 tysięcy Żydow. Żydow zamykano w
bydlęcych wagonach i wożono ich bez celu bez
pożywienia i wody. Czasami zdzierano z nich
ubranie i pędzono całkowicie nagich lub
ubranych w gazety.Oddziały rumuńskie
współpracujące na poludniu Rosji z
Einsatzgruppe D swym okrucieństwem i
pozostawianiem bez pochówku trupów
zamordowanych ofiar wzbudzały niechęć nawet
u Niemców. 23 października 1941 Rumuni
dokonali straszliwej masakry odeskich Żydów,
po tym jak wybuch miny zniszczył sztab
rumuński. Nastpnego dnia zgromadzono tłumy
ŻydÓw w czterech olbrzymich magazynach,
ktÓre oblano benzyną i podpalono;żywcem
spłonęło pomiędzy 20 a 30 tysięcy ludzi...Po
Niemcach i Austriakach,Rumuni zabili
najwięcej Żydów. Byli też bardziej skłonni do
bicia i torturowania ofiar, a takze gwałtów, a
oficerowie zwykli wybierać na orgie
najładniejsze żydowskie dziewczęta".
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79458

dolarów; to ok. BILIONA zł. Taka suma
oznacza pracę na rzecz innych przynajmniej
trzech pokoleń Polaków, żyjących w tym czasie
na granicy zaspokojenia tylko podstawowych
potrzeb biologicznych - to sprawa
niewyobrażalna i oczywiście nierealna.
A przecież Polska zapłaciła już w ramach tzw.
umów indemnizacyjnych ogromne kwoty
państwom, których obywatele utracili mienie w
Polsce w wyniku II WW.
Prezydent Komorowski i premier Tusk podczas
wizyt w US zapewniali jednak, że Polska zwróci
Żydom te żądane wówczas 67 mld. dolarów,
tylko później, gdyż obecnie jest "na dorobku". O
umowach indemnizacyjnych n ie wspominali
(nie wiedzieli, a może nie chcieli wspominać).
Nawet minister SZ w rządzie PO R. Sikorski
mówił o posiadanych dokumentach w tej mierze,
ale premier i prezydent wiedzieli swoje (raczej
udawali, że nie wiedzą).
Umowy odszkodowawcze (indemnizacyjne)
dotyczące przejętego przez władze polskie
mienia cudzoziemców. Rząd polski, odwołując
się do ówczesnej praktyki państw, przyjął na
siebie ciężar zapłaty
odszkodowań za przejęte po drugiej wojnie
światowej mienie cudzoziemców. Polska
zawarła stosowne umowy międzynarodowe z
państwami, których majątek został
przejęty.Postanowienia tych porozumień
odnosiły się do mienia osób fizycznych,
będących
obywatelami państw obcych jak i osób
prawnych, w których majątku mieli oni udział.
„Janusz40„
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79452

Kartka z kalendarza
Geneza tej bezprzykładnej nagonki
światowego syjonizmu na Polskę
Poza oficjalną "narracją" uprawianą przez
premiera i rząd Izraela a także przez niektóre
gremia polityczne US (żydowskiej proweniencji)
- zasadniczo mieszczącej sie w sferze ideologii jest jednak inna przyczyna - o wiele z punktu
widzenia Izraela ważniejsza. Oczywiście za
agresję powinna Polska uznać słowa premiera
Netanjahu, że "Ustawa o IPN MUSI być
zmieniona". Chyba, że źle to przetłumaczono, bo
jeżeli dobrze, to powinno nastąpić zawieszenie
jakichkolwiek stosunków dyplomatycznych z
Izraelem dopóki te napastliwe słowa nie zostaną
odwołane i premier Izraela za nie nie przeprosi.
Otóż przyczyną tego wściekłego ataku na
polską niezawisłość jest troska Kongresu Żydów
Amerykańskich i rządu w Tell Awiwie o wielkie
pieniądze, które rzekomo należą sie Żydom za
"mienie bezspadkowe" pozostawione przez nich
w Polsce.
Zgodnie z podpisaną przez Polskę w 2009 r.
Deklaracją Teresińską wyroki w sprawach
cywilnych wydane przez obce sądy podlegają
automatycznemu uznaniu przez państwa będące
sygnatariuszami umowy, chyba że.. stoją w
sprzeczności z ich wewnętrznym prawem.
Geneza zastanawiająco wysokiej temperatury
sporu?
Wszystko się dokładnie układa; senat US
przyjął złowieszcza ustawę 447 na mocy której
owe mienie "pozostawione" w Polsce należy się
Żydom - wg nieoficjalnych doniesień owe ich
roszczenia to suma 67, później 65 mld. dolarów.
Ostatnio przeciekły informacje, ze już do
naszego MSZ wpłynęły pisma żądające 250 mld
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„(…) Nawróćcie się do mnie całym swym
sercem, przez post i płacz, i lament.
Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie
szaty!(…) Dmijcie w róg na Syjonie,
zarządźcie święty post, ogłoście
zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą
społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie
dzieci i ssących piersi; niech wyjdzie
oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica
ze swego pokoju. Między przedsionkiem a
ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy
Pana!” (z Księgi proroka Joela na Środę
Popielcową 2012)
Tymi słowami zaczynamy Wielki Post.
Obrzęd posypania głów popiołem, który liturgia
sytuuje po słuchaniu Słowa Bożego to
symboliczna pozostałość po praktyce, którą
bardzo plastycznie opisuje Księga Estery:
„(…)Także królowa Estera zwróciła się do Pana,
przejęta niebezpieczeństwem śmierci. Zdjęła
swe szaty okazałe, przywdziała suknie smutku i
żałoby i w miejsce wonnego pachnidła pokryła
głowę swą popiołem i śmieciami, i ciało swoje
poniżyła bardzo, a radosne ozdoby zastąpiła
rozpuszczonymi włosami.” (Est4,17b)
Teraz to tylko szczypta. Szczypta popiołu,
szczypta modlitwy, szczypta jałmużny, szczypta
postu… Ile potrzeba by ta szczypta rozdarła
serce?
„Zbierzcie lud (…zgromadźcie(…)”
Wielki Post w roku 1940 rozpoczął się 7
lutego. Kilka dni wcześniej w puszczańskich
leśniczówkach panie domu wyszorowały garnki
i patelnie popiołem by pozbawić je resztek
tłuszczu. Przygotowywano śledzie do postnego

posiłku. Tylko chleb i woda na Środę
Popielcową. Tak zwyczajnie, chociaż nie był to
rok zwyczajny. I nie tylko ze względu na aurę.
Tęgie mrozy i śnieg w obfitości to akurat
zjawiska spodziewane w tej części krajobrazu
Rzeczypospolitej.
Parę miesięcy sowieckiej okupacji. Jeszcze
przychodziły listy z Katynia. Ale już Puszcza
została włączona w całości do Sowieckiego
Sojuza, a lokalni poeci opiewali w swoich
wierszach zniewolenie Białego Orła. Tylko po
staremu sanki dźwięcząc janczarami wiozły
leśniczych i gajowych z rodzinami do kościołów
w Białowieży, Hajnówce, Kleszczelach,
Narewce, Narwi.
Zaczyna się Wielki Post. Zwyczajnie dnia
pierwszego. Zwyczajny postny czwartek i
pierwszy piątek tego postu.
I już 10 lutego. Sobota. Bardzo wcześnie
zaczął się ten dzień. Od północy wypędzano z
domów ludzi na wygnanie. Kto się spodziewał,
że takiego wymiaru nabiorą słowa proroka
Joela? Saniami do wagonów przygotowanych na
lokalnych stacjach. Całe rodziny, tylko z takim
wyposażeniem, które się udało zapakować
wciągu paru minut. Zaczynają się tułacze
historie tysięcy ludzi skazanych przez „ludowy
wymiar sprawiedliwości” na karę pozbawienia
ludzkiej godności.
Wacław Siedzik – leśniczy z Olchówki przeżywa zsyłkę po raz drugi. Pierwszy raz
został skazany przez imperium carskie. Po niej
wrócił do Polski. Teraz żegna się z rodziną by
ich już nigdy nie zobaczyć. By wielu ojcowskich
obietnic danych trzem córkom nie spełnić.
Rodzina ma szczęście i zostaje na parę
następnych dni w leśniczówce, bo wbrew
powszechnej opinii, pod nazwą NKWD
przeprowadzającego deportację kryją się bardzo
często współpracujący z NKWD sąsiedzi.
„Rozdzierajcie jednak wasze serca(…)”
Rodzina Szackich z leśniczówki w pobliżu
Białowieży nie ma tyle szczęścia do składu
grupy operacyjnej. W całości trafia na sanie i do
transportu. Ich historia z tego dnia daje też obraz
kategorii przeżyć. Matka zawinąwszy
najmłodszą pociechę w koce chce
niepostrzeżenie wyrzucić z sań własne dziecko
w zaspę śniegu w nadziei, że mroczny
puszczański las okaże się bardziej łaskawy niż
„wyroki władzy ludu”.
„B.Burdon“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79480
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